
1

VN TỦ LẠNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
EUM0500AD-VN



NỘI DUNG
Thông tin cảnh báo và an toàn
Các bộ phận
Vị trí lắp đặt
Sử dụng thiết bị

Thận trọng
Đảo ngược cửa
Bảo trì
Khắc phục sự cố

Thông tin cảnh báo và an toàn

An toàn cho trẻ em và người ốm yếu 

Để đảm bảo an toàn và sử dụng đúng cách, trước khi lắp đặt 
và sử dụng thiết bị, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này, bao 
gồm các gợi ý và cảnh báo. Để tránh những sai lầm và tai nạn 
không đáng có, điều quan trọng là đảm bảo rằng tất cả những 
người sử dụng thiết bị đều đã hiểu rõ về cách vận hành và các 
tính năng an toàn của thiết bị. Giữ lại hướng dẫn sử dụng này 
và đảm bảo rằng khi thiết bị được chuyển hoặc bán đi, chúng 
vẫn còn được lưu giữ để bất kỳ ai sử dụng thiết bị cũng sẽ biết 
sử dụng đúng cách và các thông báo an toàn. 
Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản, vui lòng tuân thủ 
các cảnh báo trong hướng dẫn sử dụng này vì nhà sản xuất 
không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do thiếu sót.

Tuân theo tiêu chuẩn EN 

Tuân theo tiêu chuẩn IEC

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở 
lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác 
quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức 
nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng 
thiết bị an toàn và hiểu các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ 
em không nên nghịch thiết bị. Trẻ em không được làm vệ 
sinh và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát. 

Thiết bị này không được khuyến khích sử dụng đối với 
người sử dụng (kể cả trẻ em) bị giảm khả năng thể chất, 
giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến 
thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an 
toàn của họ giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị.
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Giữ tất cả các bao bì cách xa tầm tay trẻ em vì có nguy cơ 
gây ngạt thở.
Khi vứt bỏ thiết bị, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, cắt cáp 
kết nối (càng gần thiết bị càng tốt) và tháo cửa để tránh trẻ 
em chơi đùa bị điện giật hoặc trốn bên trong thiết bị.
Nếu thiết bị này có vòng đệm từ tính được sử dụng nhằm 
thay thế thiết bị cũ có khóa lò xo (chốt) trên cửa hoặc nắp, 
hãy đảm bảo khóa lò xo không sử dụng được nữa trước khi 
quý khách vứt bỏ thiết bị cũ. Điều này sẽ giúp nó không trở 
thành một cái bẫy gây tử vong đối với một đứa trẻ.

● CẢNH BÁO — Thiết bị này được thiết kế để sử dụng 
trong các hộ gia đình và những nơi tương tự như:
- Khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn 
phòng và môi trường làm việc khác;
- Trang trại và các khách hàng lưu trú trong khách sạn, nhà 
nghỉ và môi trường thuộc về dân cư khác;
- Môi trường lưu trú chỉ bao gồm giường ngủ và bữa sáng;
- Dịch vụ ăn uống và các ứng dụng phi bán lẻ tương tự.
CẢNH BÁO — Không được bảo quản chất dễ nổ chẳng hạn 
như bình khí có nhiên liệu dễ cháy trong thiết bị.
CẢNH BÁO — Nếu dây nguồn bị hư, nó phải được thay thế 
bởi nhà sản xuất, đại lý bảo trì của hãng hoặc những người 
có chuyên môn nghiệp vụ tương tự để tránh nguy hiểm.
CẢNH BÁO — Giữ các lỗ thông gió trong vỏ thiết bị hoặc 
trong cấu trúc bên trong không bị cản trở.
CẢNH BÁO — Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các 
phương tiện khác để đẩy nhanh quá trình rã đông, ngoài 
những thiết bị được nhà sản xuất khuyến nghị.
CẢNH BÁO — Không làm hư hỏng mạch làm lạnh.
CẢNH BÁO — Không sử dụng các thiết bị điện bên trong 
các ngăn chứa thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc 
loại được nhà sản xuất khuyến nghị.

An toàn chung
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CẢNH BÁO — Chất làm lạnh và khí thổi cách nhiệt là chất 
dễ cháy. Khi vứt bỏ thiết bị, chỉ thực hiện tại trung tâm xử lý 
chất thải được ủy quyền. Không tiếp xúc với ngọn lửa.
CẢNH BÁO — Khi điều chỉnh vị trí thiết bị, đảm bảo dây 
cắm không bị kẹt hoặc hư hỏng.
CẢNH BÁO — Không đặt nhiều ổ cắm di động hoặc nguồn 
điện di động ở phía sau thiết bị.

CẢNH BÁO — Thiết bị chứa chất làm lạnh và khí ga trong 
lớp cách nhiệt. Chất làm lạnh và khí ga phải được xử lý 
đúng cách vì chúng có thể gây thương tích cho mắt hoặc 
gây hỏa hoạn. Đảm bảo rằng ống dẫn của mạch làm lạnh 
không bị hư hỏng trước khi được loại bỏ thích hợp.

Nếu mạch chất làm lạnh bị hư hỏng:
- Tránh bật lửa và nguồn gây cháy.
- Thông gió triệt để cho căn phòng đặt thiết bị.

Chất làm lạnh
Chất làm lạnh isobutene (R600a) chứa trong mạch làm lạnh 
của thiết bị, là một loại khí tự nhiên có mức độ tương thích 
cao với môi trường, tuy nhiên rất dễ cháy. Đảm bảo rằng 
không có bộ phận nào của mạch làm lạnh bị hư hỏng trong 
quá trình vận chuyển và lắp đặt.
Chất làm lạnh (R600a) là chất dễ cháy.

CẢNH BÁO: Nguy cơ hỏa hoạn
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Sẽ rất nguy hiểm nếu thay đổi các thông số kỹ thuật hoặc 
sửa đổi sản phẩm theo bất kỳ cách nào. 
Bất kỳ hư hỏng nào đối với dây có thể gây ra đoản mạch, hỏa 
hoạn hoặc điện giật.

1. Dây nguồn không được kéo dài.
2. Đảm bảo rằng phích cắm không bị hư hỏng. Phích cắm 
điện bị hư hỏng có thể gây hiện tượng quá nhiệt và thậm chí 
gây hỏa hoạn.
3. Đảm bảo rằng thiết bị kết nối được với phích cắm.
4. Không kéo dây nguồn.
5. Nếu ổ cắm điện bị lỏng, không cắm phích cắm điện vì sẽ 
gây nguy cơ bị điện giật hoặc hỏa hoạn.
6. Thiết bị phải được sử dụng với dòng điện xoay chiều một 
pha 220~240V/50Hz. Nếu điện áp dao động vượt quá giới 
hạn trên, nên sử dụng bộ điều chỉnh điện áp tự động AC trên 
350W cho tủ lạnh để sử dụng an toàn. Thiết bị phải sử dụng 
ổ cắm điện thay vì ổ cắm chung với các thiết bị điện khác. 
Phích cắm của thiết bị phải phù hợp với ổ cắm nối đất.

Không cất trữ chất lỏng hoặc khí dễ cháy trong thiết bị bởi 
có nguy cơ gây cháy nổ. 
Không vận hành các thiết bị điện trong thiết bị (ví dụ như 
máy làm kem, máy trộn v.v).
Không rút phích cắm của thiết bị bằng cách kéo dây điện, 
nắm chặt phích cắm và kéo ra khỏi ổ cắm. 
Không đặt các vật dụng nóng gần các bộ phận bằng nhựa 
của thiết bị. 

An toàn điện

Sử dụng hàng ngày
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Thận trọng!
Bảo trì và vệ sinh

Không đặt thực phẩm đối diện trực tiếp với bộ phận thoát 
khí ở bức tường phía sau. 
Bảo quản thực phẩm đông lạnh đóng gói sẵn theo hướng 
dẫn của cơ sở sản xuất. 
Các khuyến nghị về bảo quản của nhà sản xuất phải được 
tuân thủ nghiêm ngặt. Có thể tham khảo hướng dẫn liên 
quan về bảo quản. 
Không đặt đồ uống có ga vào ngăn đông vì nó tạo áp lực 
lên hộp chứa, có thể gây nổ, dẫn đến hư hỏng thiết bị. 
Thực phẩm đông lạnh có thể gây bỏng lạnh nếu sử dụng 
trực tiếp ngay khi lấy từ ngăn đông ra. 
Không đặt thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp. 
Để nến, đèn và các vật dụng khác có ngọn lửa xa thiết bị để 
tránh làm cháy thiết bị. 
Thiết bị được thiết kế để lưu trữ thực phẩm và/hoặc đồ 
uống trong hộ gia đình thông thường như được giải thích 
trong sách hướng dẫn sử dụng này. Thiết bị rất nặng. Cần 
cẩn thận khi di chuyển thiết bị. 
Không lấy hoặc chạm vào đồ đựng trong ngăn đông nếu tay 
quý khách bị ẩm/ướt vì điều này có thể gây trầy xước da 
hoặc bỏng lạnh. 
Không bao giờ sử dụng giá, ngăn kéo, cửa thiết bị, v.v. để 
đứng lên hoặc làm giá đỡ. 
Thực phẩm đông lạnh không được cấp đông lại khi đã rã 
đông.
Không ăn kem que hoặc đá viên trực tiếp từ ngăn đông vì 
điều này có thể gây bỏng miệng và môi. 
Để tránh các vật dụng bị rơi và gây thương tích hoặc hư 
hỏng thiết bị, không để quá tải các giá đỡ trên cửa hoặc để 
quá nhiều thực phẩm trong các ngăn đựng rau củ. 
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Lắp đặt Quan trọng!

Dịch vụ

Trước khi bảo trì, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm điện ra 
khỏi ổ cắm điện. 
Không vệ sinh thiết bị bằng các vật kim loại, máy làm sạch 
bằng hơi nước, dầu nhớt, dung môi hữu cơ hoặc chất tẩy 
rửa ăn mòn. 
Không sử dụng các vật sắc nhọn để loại bỏ sương giá khỏi 
thiết bị. Sử dụng một cái nạo nhựa.

●

●

Các sửa chữa về điện cần thiết cho thiết bị phải được tiến 
hành bởi nhân viên kĩ thuật được ủy quyền hoặc những 
người có chuyên môn nghiệp vụ. 
Thiết bị này cần được bảo trì, bảo dưỡng bởi Trung Tâm 
Bảo hành và chỉ sử dụng các linh kiện chính hãng. 
1) Nếu thiết bị không bị đóng băng. 
2) Nếu thiết bị có ngăn đông.

●

●

●

Để kết nối điện một cách cẩn thận, hãy làm theo các hướng 
dẫn được nêu trong sách hướng dẫn này. 
Mở bao bì thiết bị và kiểm tra xem có hư hỏng trên thiết bị 
hay không. 
Không kết nối thiết bị nếu nó bị hư hỏng. Thông báo các 
thiệt hại ngay lập tức cho cửa hàng nơi quý khách đã mua. 
Trong trường hợp này, hãy giữ lại bao bì đóng gói. 
Nên đợi ít nhất bốn giờ trước khi kết nối thiết bị để dầu chảy 
trở lại trong máy nén. 
Xung quanh thiết bị phải lưu thông không khí đầy đủ, nếu 
không sẽ dẫn đến hiện tượng quá nhiệt. Để thông gió được 
đầy đủ, hãy tuân theo các hướng dẫn liên quan đến lắp đặt. 
Mặt sau của thiết bị không được quá gần tường để tránh 
chạm vào các bộ phận ấm (máy nén, bình ngưng) để tránh 
nguy cơ hỏa hoạn, hãy làm theo các hướng dẫn liên quan 
đến lắp đặt. 
Không được đặt thiết bị gần bộ tản nhiệt hoặc bếp nấu. 
Đảm bảo rằng quý khách có thể tiếp cận được phích cắm 
điện sau khi lắp đặt thiết bị. 
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Các bộ phận

CHÚ Ý: Hình minh họa chỉ là bản phác thảo của thiết bị, 
sản phẩm thực tế có thể khác.

CẢNH BÁO:
Giữ các lỗ thông gió trong vỏ thiết bị hoặc trong cấu trúc bên trong không bị 
cản trở.
Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để đẩy nhanh 
quá trình rã đông.
Không sử dụng các thiết bị điện bên trong các ngăn chứa thực phẩm của 
thiết bị.

Nắp bản lề trên
Cửa tủ 
Ngăn kệ trên cửa
Gioăng cửa
Vỏ máy

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Kệ kính 
Khay hứng nước
Thiết bị bay hơi
Nút đậy lỗ đinh vít
Nắp đậy ngăn làm lạnh 



Vị trí lắp đặt 
Thông gió tốt

Nguồn điện

Dây điện

Tránh ẩm

Xung quanh thiết bị cần có hệ thống thông gió tốt để tản nhiệt, đạt hiệu quả cao và tiêu 
thụ ít điện năng. 
Chính vì vậy, xung quanh thiết bị cần có không gian thông thoáng đủ tốt. Nên có 50-70 
mm ngăn cách mặt sau của thiết bị với tường, ít nhất 200mm về không gian ở hai bên, 
chiều cao từ 300mm trở lên so với mặt trên và khoảng trống bên trái đủ rộng để cho 
phép cửa mở 160°.

Thiết bị phải được sử dụng với dòng điện xoay chiều một pha (Tham khảo bảng 
thông số). 
Nếu điện áp dao động vượt quá giới hạn trên, nên sử dụng bộ điều chỉnh điện áp tự 
động AC để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
Thiết bị phải sử dụng ổ cắm điện riêng thay vì ổ cắm chung với các thiết bị điện khác. 
Phích cắm của thiết bị phải phù hợp với ổ cắm nối đất.

Dây điện không nên bị kéo dài hoặc gấp lại thành cuộn trong quá trình hoạt động.
Bên cạnh đó, không được để dây điện gần máy nén phía sau thiết bị, nơi có nhiệt độ 
bề mặt cao khi hoạt động. Chạm vào máy nén sẽ làm mất khả năng cách điện hoặc 
gây rò rỉ điện.
Không khuyến khích sử dụng dây nối dài.

Tránh đặt thiết bị ở nơi có độ ẩm cao để giảm thiểu khả năng bị gỉ sét cho các bộ 
phận kim loại. Hơn nữa, không được để nước phun trực tiếp vào thiết bị, nếu không 
thiết bị sẽ cách điện kém và gây rò rỉ điện.

Đặt thiết bị cân bằng
Sàn đặt thiết bị phải bằng phẳng và chắc chắn. Không nên đặt thiết bị trên bất kỳ vật 
liệu mềm nào như nhựa xốp,… Nếu thiết bị không bằng phẳng, hãy điều chỉnh các 
vít cho phù hợp. Không nên đặt thiết bị gần bất cứ vật gì có thể gây tiếng vang.

Tránh xa nguy hiểm
Không đặt thiết bị gần các chất dễ bay hơi, dễ bắt lửa như ga, xăng, cồn, sơn mài, 
dầu chuối,… Không được cất những đồ vật nêu trên trong thiết bị.

Di chuyển
Khi lắp đặt hoặc di chuyển thiết bị, không lật ngược hoặc đặt thiết bị nằm ngang, 
hoặc đặt nghiêng hơn 45°.

Tránh nóng
Đặt thiết bị cách xa tất cả các nguồn nhiệt hoặc ánh nắng trực tiếp.

Đảm bảo rằng thiết bị được đặt ở vị trí có thể tiếp cận được phích cắm điện.
CẢNH BÁO
Nếu dây nguồn bị hư, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý bảo trì của hãng hoặc 
những người có chuyên môn nghiệp vụ tương tự để tránh nguy hiểm.



Sử dụng thiết bị
Điều chỉnh nhiệt độ

LƯU Ý:

Lần đầu khởi động thiết bị, hãy đặt nhiệt độ ở mức “7”.

Cài đặt nhiệt độ bao gồm “0,1,2,3,4,5,6,7”. Sau 20 phút, điều chỉnh nhiệt độ ở 
mức “4”. Thiết bị được sử dụng trong hộ gia đình hoặc văn phòng thì mức “4” 
là phù hợp.

Để tắt thiết bị, điều chỉnh nhiệt độ về mức “0”.

Điều chỉnh nhiệt độ về mức “0” chỉ làm tắt chu trình làm lạnh, không tắt thiết bị.

●

●

●

▪

Nếu thiết bị được rút phích cắm, mất điện hoặc tắt, quý khách phải đợi 3-5 phút 
trước khi khởi động lại. Nếu quý khách cố gắng khởi động lại trước khoảng thời 
gian này, thiết bị sẽ không khởi động.

Qúy khách nên đặt thiết bị ở nên mát nhất trong phòng vì điều này sẽ giúp tiết 
kiệm điện năng tiêu thụ của thiết bị. Nếu nhiệt độ môi trường quá cao, nhiệt độ 
trong thiết bị sẽ không đạt được mức theo quý khách mong muốn.

▪

▪

ĐIỀU CHỈNH 
NHIỆT ĐỘ



Thận trọng
Nước lọt vào không khí bên trong thiết bị khi mở cửa có thể tạo thành lớp sương bên 
trong. Nó sẽ khiến cho khả năng làm lạnh của thiết bị kém đi khi sương giá dày. Khi 
lớp sương giá dày hơn 10mm, quý khách nên rã đông thiết bị.

Nên rã đông thiết bị bằng tay. Trước khi rã đông, lấy chai lọ ra, điều chỉnh nhiệt độ về 
mức “0” (lúc này máy nén sẽ dừng hoạt động) và để cửa mở cho đến khi lớp đá và 
sương giá tan hết. Để làm tăng tốc độ rã đông, quý khách có thể đặt một tô nước ấm 
(50oC) vào trong thiết bị bay hơi, và đảm bảo điều chỉnh nhiệt độ về mức ban đầu 
sau khi rã đông.

Không làm nóng thiết bị bay hơi trực tiếp bằng nước nóng hoặc máy sấy tóc trong 
khi rã đông để tránh gây biến dạng vỏ bên trong.

Không được phép cạo lớp đá và sương giá đã dính vào thực phẩm bằng dụng cụ 
sắc nhọn hoặc gỗ để không làm hư hỏng lớp vỏ bên trong hoặc bề mặt của thiết bị 
bay hơi.

Nếu dây điện của thiết bị hư hỏng, nó chỉ có thể được thay thế bởi người có chuyên 
môn hoặc cửa hàng sửa chữa do nhà sản xuất chỉ định.  

Trước khi vứt bỏ thiết bị cũ, hãy tháo cửa ra và đặt các ngăn kệ đúng chỗ để trẻ em 
không dễ dàng trèo vào bên trong. 

Không bao giờ cho phép trẻ em vận hành, nghịch hoặc bò vào bên trong thiết bị.



Đảo ngược cửa
Thiết bị này có thể mở cửa từ bên trái hoặc bên phải. Thiết bị được giao cho 
quý khách có cửa mở từ bên trái. Nếu quý khách muốn đảo ngược hướng 
mở, vui lòng làm theo các hướng dẫn sau.  

Mở cửa và chuyển các vật dụng đang đặt trên cửa ra ngoài
Tháo nắp bản lề trên (1). 
Tháo hai đinh vít (2) nối bản lề trên (3) ở phía bên phải của nóc thiết bị. 
Cẩn thận nhấc cửa ra và đặt nó trên một bề mặt có đệm để tránh trầy xước. 
Tháo nút đậy lỗ đinh vít (10) và nắp lỗ bản lề (4), sau đó chuyển chúng vào lỗ 
không có nắp ở phía bên phải của thiết bị. Đảm bảo ấn chặt nút vào lỗ. 
Tháo đinh vít (5) gắn với chốt chặn cửa (6), sau đó tháo chốt chặn cửa và 
chuyển nó sang hướng đối diện của cửa, siết chặt bằng đinh vít. 
Tháo hai đinh vít (8) dùng để giữ bản lề dưới (7) ở phía bên phải. 
Tháo hai chân sau (9) và chuyển nó sang phía bên phải. 
Đặt cánh cửa vào vị trí mới, đảm bảo ghim vào ống lót ở phần khung dưới (lỗ). 
Giữ chặt bản lề trên (3) đã được tháo trước đó ở bước 4 ở phía bên trái của 
thiết bị. Đảm bảo ghim được đóng vào ống lót ở phần khung trên (lỗ). 
Từ từ cố định bản lề dưới (7) và không siết chặt các bu lông cho đến khi cửa ở 
vị trí đóng và cân bằng. 
Thay nắp bản lề trên (1). 
Giữ cho cửa thẳng đứng
Mở cửa và đặt các vật dụng vào

LƯU Ý: 
Tất cả các bộ phận đã tháo ra phải được lưu lại để thực hiện việc lắp đặt lại cửa.  

Cửa có thể đảo ngược 
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●

●

●
●

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nắp bản lề trên 
Đinh vít tự khóa đặc biệt
Bản lề trên
Nắp lỗ bản lề
Đinh vít 
Chốt chặn cửa 
Bản lề dưới 
Đinh vít tự khóa đặc biệt
Hai chân sau 
Nút đậy lỗ đinh vít

●
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Bảo trì
Thiết bị nên được vệ sinh và bảo trì mỗi tháng 1 lần.

Khi tiến hành bảo trì, hãy chắc chắn rằng quý khách đã rút phích cắm ra khỏi ổ điện.  

Lau bề mặt bên trong, bên ngoài và các phụ kiện của thiết bị bằng vải ướt. Nếu 
chúng quá bẩn, hãy chà bằng chất tẩy rửa trung tính, sau đó làm sạch bằng nước và 
lau khô bằng vải sạch. Sau đó, nên dùng một lượng nhỏ sáp thủy tinh để đánh bóng 
bề mặt thiết bị bằng vải nỉ.  

Để làm sạch, không sử dụng nước nóng, chất pha loãng, xăng, cồn, dầu hỏa, bột 
giặt, chất tẩy rửa, chất tẩy có tính kiềm, axit, vải hóa học, v.v ... để tránh làm hỏng 
lớp sơn và nhựa của thiết bị. Không phun nước trực tiếp vào thiết bị, nếu không, sẽ 
gây ra gỉ sét hoặc làm suy yếu khả năng cách nhiệt.  

Hãy cẩn thận khi bảo trì đệm cửa. Chúng phải luôn được vệ sinh sạch sẽ.  

Nếu các bộ phận bằng nhựa trong thiết bị để lâu ngày bị nhiễm dầu (động vật hoặc 
thực vật), chúng sẽ dễ bị ô-xi hóa và có thể bị nứt. Khay hứng nước ngưng rất dễ bị 
bẩn nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ sinh ra mùi hôi, hãy lau chùi khay 
hứng nước ngưng thường xuyên.



Khắc phục sự cố
Khi thiết bị không hoạt động 
Kiểm tra xem có cúp điện không.  
Kiểm tra xem phích cắm điện đã được cắm vào ổ điện chưa.  
Kiểm tra xem cầu chì có bị nổ không.  

Khi thiết bị làm mát quá mức 
Nút điều chỉnh nhiệt độ có thể được đặt ở mức quá cao.  
Nếu quý khách đặt thực phẩm chứa nhiều hơi ẩm ngay dưới cửa xả khí, chúng sẽ dễ 
bị đông cứng. Đây không phải sự cố.  

Khi thiết bị không làm lạnh hiệu quả
Thực phẩm có thể bị đóng gói quá chặt vào nhau sẽ cản trở luồng khí mát.  
Có thể quý khách đã để thứ gì đó nóng hoặc quá nhiều thức ăn vào thiết bị.  
Cửa có thể chưa được đóng đúng cách.  
Đệm cửa có thể bị hư.  
Thiết bị có thể không được thông gió.  
Có thể không có đủ khoảng trống giữa thiết bị và các đồ vật xung quanh.
Nút điều chỉnh nhiệt độ có thể không được đặt đúng cách.

Khi nước xả đá tràn vào bên trong thiết bị và ra sàn.  
Kiểm tra xem đường ống thoát nước và ống thoát nước có bị tắc hay không.
Kiểm tra xem khay xả nước đã được lắp đúng cách chưa.  

Khi mặt trước của thiết bị nóng lên 
Để tránh thiết bị bị đọng nước, có một đường ống ngăn đọng nước, nó làm nóng mặt 
trước thiết bị và khi thiết bị hoạt động, nó sẽ được kích hoạt. Mặt trước thiết bị nóng 
lên không phải sự cố.

Khi nước đọng lại bên ngoài thiết bị
Hiện tượng đọng nước có thể xảy ra khi độ ẩm cao, chẳng hạn như trong mùa ẩm 
ướt. Đây là kết quả tương tự như sự đọng nước xảy ra khi đổ nước lạnh vào ly. Đây 
không phải sự cố, vì vậy hãy lau khô bằng vải khô.  

Khi quý khách nghe thấy âm thanh như tiếng nước chảy  
Âm thanh như nước chảy nghĩa là chất làm lạnh đang chảy. Đây không phải sự cố.

Khi bảng điều khiển nóng lên
Bảng điều khiển sẽ nóng lên khi cửa được mở hoặc đóng thường xuyên, khi khởi 
động thiết bị và khi thiết bị hoạt động vào mùa hè với nhiệt độ môi trường bên ngoài 
cao. Trong trường hợp đó, không chạm vào bảng điều khiển, nó được tạo ra từ sự 
tản nhiệt từ bên trong tủ. Đây không phải là sự cố.
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